
Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a 

määrus nr 10 „Erametsanduse toetuse 

andmise alused, taotluse kohta esitatavad 

nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 

menetlemise kord, taotluse hindamise 

alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ 

Lisa 16 

 

Sertifitseeritud metsa loetelu 

 

VORM A 

 
METSAÜHISTU NIMI   

ARUANDEPERIOOD   

Jrk 

nr 

Erametsaomaniku 

nimi 
Erametsaomaniku kood 

Sertifikaadi 

väljastamise või 

sertifikaadiga 

liitumise kuupäev 1 

Katastritunnus Pindala 

nr 
ees- ja perenimi või 

ettevõtte nimi 
isikukood või registrikood pp.kk.aaaa tunnus ha 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

    Kokku  

 

 1 Säästva metsamajandamise sertifikaat peab olema väljastatud või grupisertifikaadiga liitumine 

peab olema toimunud aruandeperioodi jooksul 

 

Metsaühistu esindaja kinnitus 

 

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik keskkonnaministri 14. aprilli 2014. aasta määruse nr 10 

„Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja 

taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ tingimustest 

ning toetuse taotlemise ja saamise nõuetest. 

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning võimaldan neid kontrollida. 

 

Metsaühistu esindaja (nimi, allkiri, kuupäev)…………………………………………………. 

    

marike.voime
Typewritten Text
 (keskkonnaministri 13.01.2021        määruse nr 1 sõnastuses)



VORM B 

 

Metsaühistu nimi (edaspidi juhtpartner või 

taotleja 1) 

 

Metsaühistu nimi (edaspidi kaastaotleja või 

taotleja 2) 

 

Metsaühistu nimi (edaspidi kaastaotleja või 

taotleja 3) 

 

Metsaühistu nimi (edaspidi kaastaotleja või 

taotleja 4) 

 

ARUANDEPERIOOD  
 

  

Jrk 

nr 

Erametsaomaniku 

nimi 
Erametsaomaniku kood 

Sertifikaadi 

väljastamise või 

sertifikaadiga 

liitumise kuupäev1 

Katastritunnus Pindala 

nr 
ees- ja perenimi või 

ettevõtte nimi 
isikukood või registrikood pp.kk.aaaa tunnus ha 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

    Kokku  
         

 

 

1 Säästva metsamajandamise sertifikaat peab olema väljastatud või grupisertifikaadiga liitumine 

peab olema toimunud aruandeperioodi jooksul.     
 

     

    
Juhtpartneri esindaja kinnitus: 

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik keskkonnaministri 14. aprilli 2014. aasta määruse nr 

10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse 

taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse 

tagasinõudmise kord“ tingimustest ning toetuse taotlemise ja saamise nõuetest. 

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning võimaldan neid kontrollida. 

 

Juhtpartneri esindaja (nimi, allkiri, kuupäev)…………………………………………………. 




